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HELENA VAL ENTE/ASE 

Dragões empenhados em retificar e ganhar em casa, para garantir o quarto encontro 

mais desporto 

ANDEBOL 'PLAY-OFF'-1/2 FINAL 

«De vida ou morte» 
Ricardo Moreira taxativo quanto à importância do jogo 3 de amanhã, 

com o Benfica Dragões dispostos a prolongar eliminatória 

ror 

HUGO COSTA 

D
E vida ou de mor -
te!» Assim qualifi-
cou o capitão do FC 
Porto, Ricardo Mo-
reira, o estado de es- 

pírito da sua equipa para o jogo de 
amanhã (18 horas) frente ao Ben-
fica, no Dragão Caixa. A perder 
por 0-2 nesta meia-final, os azuis 
e brancos estão encostados às cor-
das, mas nem por isso acusam a 
pressão, na voz do capitão: «A 
equipa está confiante e conscien-
te do momento que atravessa e 
quer fazer justiça sobre o que acon-
teceu nos últimos jogos. Foram de-
cididos em pormenores e não con-
seguimos ser felizes, mas agora 
queremos ganhar em casa, só pen-
samos neste terceiro jogo para ga-
rantirmos o 4." encontro. Espero 
que o desfecho final seja diferente 
para nós, o FC Porto normalmen-
te reage bem às vicissitudes, espe-
ro que a tradição se mantenha». 

Moreira avançou ainda: «O 
Séptica é uma equipa que tem es-
tado mais constante do que na 
fase regular, mas pensamos mais 
em nós do que neles. Temos ple-
na consciência de que somos me-
lhores mas temos de mostrar isso 
em campo.» 

Por seu turno, o treinador Ricar-
do Costa referiu: «Espero um jogo di  

ferente dos anteriores, ao nível do 
resultado. É o tudo ou nada para nós, 
se perdermos, a luta pelo título ter-
mina, mas queremos ser campeões. 

CAMPEONATO ANDEBOL 1 
4,1/2 Finais Jogo 3-J• Amanha 

PC PORTO O - 2 EBIFICA 
FC Porto-Benfka 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 
ABC 1 - 1 SPORTING 
ABC-Sporting 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

Não acredito que nenhuma equipa ti-
vesse unia margem significativa ao 
contrário da fase regular em que ga-
nhamos. O Benfica tomou-se espe-
cialista no prolongamento, por isso 
vamos querer evitá-lo e resolver o 
jogo nos 60 minutos.» 

Ciente das capacidades do seu 
grupo, o técnico frisou: «É um jogo 
de caráter para os jogadores do FC 
Porto, quero o Porto campeão. Não 
podemos fazer nada em relação ao 
que já passou, por isso só temos 
de retificar», concluiu. 

18.00 h 

18.00 h 
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Grupo difícil, mas desafiante 
Selecionador Rolando Freitas 

comenta o resultado do sorteio de 
qualificação para o Europeu 2018 

A campeã europeia Alemanha, 
Eslovénia e Suíça serão as adver-
sárias de Portugal no grupo 5 de 
qualificação para o Campeonato 
da Europa de 2018, na Croácia, cujo 
sorteio se realizou ontem, em Du - 
brovnik . Para o selecionador, Ro-
lando Freitas, este «é um grupo 
difícil, mas desafiante», acrescen-
tando: «Portugal quer jogar com os 
melhores e saiu-nos, em sorte, dois 
dos melhores.» 

Qualificam-se os dois primei-
ros de cada grupo e ainda o me-
lhor terceiro classificado e Por-
tugal foi a penúltima equipa do 
pote 3 a sair, pelo que saberia que, 
ou iria integrar o grupo 5, como 
aconteceu, ou o 3, onde estava a 

MIGUEL NUNES/ASF 

Selecionador viu sorteados «os melhores» 

Finlândia. Quando as equipas do 
pote 1 começaram a sair, as duas 
hipóteses finais eram a Islândia —
que será adversária no play-off de 
acesso ao Mundial 2017 — ou a 
Alemanha. Porem, .os ilhéus foram 

QUAUF. EUROPEU-2018 
(CROÁCIA) 
4 Jogos de Portugal 4 Grupo 5 

 

1 

 

2-6 movoetbiro Alemanha-Portugal 
2-8~ Portugal-Eslovénla 
3-7 melo _Suíça-Portugal 
3-7 tudo Portugal-Suíça 
14-181eatho Portugal-Alemanha 
14-18boho Eslovenla-Portugal 

sorteados para o grupo 4, fican-
do os germânicos no grupo luso. 

Portugal começa por jogar na 
Alemanha, recebendo depois a Es-
lovénia, em novembro. Em maio há 
o duplo confronto com os suíços e 
em junho a receção aos campeões 
da Europa e a deslocação à Eslové-
nia, que recentemente afastou a 
Espanha dos Jogos Olímpicos, no 
torneio de qualificação realizado 
na Suécia. H, C. 
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AGENDA 

HOJE 
BASQUETEBOL - SUB-18 
21h00 
Benfica-Chamusca BC 
Pav. Escola Virgílio Ferreira 

AMANHA 

ANDEBOL - CAMPEONATO 
18h00 
ABC-Sporting, Pavilhão Flávio 
Sá Leite 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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Alexis Borges e Daymaro 
Salina (de frente) travam 

Tiago Pereira num clássico 
no Dragão Caixa 

rr-r—  FC Porto tentará evitar, amanhã, no Dragão Caixa, a terceira vitória do Benfica no 
play-off, que colocaria, desde já, os encarnados a disputar a final do Campeonato Nacional 

REPETI") MINO IMPERA 
NUM CLASSICO DECISIVO 
FC Porto e Benfica encon-
tram-se pela terceira vez, 
amanhã, no Dragão Caixa. 
Os portistas, se perderem, 
despedem-se da luta pelo 
título e aos encarnados 
basta um sucesso para 
entrarem na final 

AUGUSTOPEREO 
• lis Os capitães das equipas 
em confronto acreditam no 
valor das seus grupos de traba-
lho. Ricardo Moreira, por par-
te dos anfitriões, sabe que o 
parcial do play-off, antes do 
jogo de amanhã, está em 2-0 a 
favor do adversário, mas que 
isso é resultadoúnico de deta-
lhes. "Sobre os últimos jogos, 
sabemos que o desporto está 
cheio de situações dessas. 
Quando tudo se decide nas si-
tuações que sucederam nesses 
três jogos, podemos concluir 
que tudo podia ter sido dife-
rente", adiantou °ponta direi- 

ta portista. 
»João Pais, está convicto que 
o melhor tónico nesta campa-
nha é o sucesso. E esse tem es-
tado com os encarnados, que, 
recentemente, para além da 
referida supremacia neste 
play-off, também conquista-
ram a Taça de Portugal, ultra-
passando, mais um vez, o FC 
Porto, e ainda o Sporting. "As 
vitórias trazem sempre urna 
grande felicidade e motivação 
extra.Independentementeda 
quantidade de jogos que te-
mos tido nas últimas três se-
manas, o cansaço não se fez 
sentir na final-four da Taça de 
Portugal e isso é o mais gratifi-
cante. Queremos sempre lu-
tar pela vitória", referiu o joga-
dor que enverga a braçadeira 
de capitão dos encarnados. 

No discurso dos dois expe-
rientes andebolistas ressalta 
também um grande respeito 
pelo adversário. "O Benfica é 

'somo 
mas w, • 
dizê-lo. 
o prov- 
Tun: 

Ricardo floreira 
Capitão do FC Porto 

'Vamos ao Dragão 
com a mesma 
ambição e 
humildade que nos 
trouxe até aqui" 
JoloPais 
Capitão do Benfica 

uma equipa muito forte e foi 
mais constante agora do que 
na fase regular. Mas, neste 
momento,pensamosmaisem 
nós. O FC Porto sempre soube 
dar a volta às vicissitudes e es-
peramos que essa tradição se 
mantenha. Para agora, há que 
pensar neste jogo. Só depois 
nos outros", prognosticou Ri- 

cardo Moreira. Por seu lado, 
João Pais vê desta forma o Dra-
gão que estará amanhã em 
campo: "Vai entrar na máxi-
ma força e demonstrar que 
ainda tem alguma possibilida-
de neste Campeonato. É per-
feitamente possível virarem 
a eliminatória. Estamos cons-
cientes disso". 

GRUPO LUSO 
Seleção Nacional terá 
Alemanha, Eslovénia e 
Suíça como adversários no 
apuramento e só dois 
passam diretamente 

••• O sorteio dos grupos da 
fase de apuramento para o 
Campeonato da Europa de an-
debol de 2018 ditou que Por-
tugal terá como adversários a 
Alemanha, campeã europeia 
em título, a Eslovénia, respon-
sável, na passada semana, pelo 
afastamento da Espanha dos 
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro deste ano, e a Suíça. A 
passagem à fase final está re-
servada aos dois primeiros e 
há ainda uma vaga, que será 
ocupada pelo melhor terceiro 
entre todos os sete grupos pro-
gramados. Os jogos serão rea-
lizados entre os dias 2 de no-
vembro deste ano e 18 de ju-
nho de 2017. Portugal inicia a 
campanha com uma desloca-
ção àAlemanha e conclui a jo-
gar no terrenosdoseslovenos. 
"É um grupo dificil e desafian -
te. Portugal quer jogar com os 
melhores e saiu-nos, em sorte, 
dois dos melhores", referiu o 
selecionador nacional Rolan-
do Freitas. 

• Com a possibilidade do 
quinto lugar propiciar uma 
vaga nas provas da EHF, caso 
ABC ou Benfica vençam a Taça 
Challenge, quatro equipas jo-
gam a segunda jomada da meia 
final do grupo do quinto ao oi-
tavo posto do campeonato. Na 
primeira, o Madeira SAD de 
Paulo Fidalgo (na foto), que 
joga em casa, alcançou o suces-
so mais relevante, pois venceu 
o Avanca como visitante. Já o 
Passos Manuel ultrapassou o 
Ãguas Santas, em Lisboa, e des-
ta vez as equipas encontram-se 
na Maia. A passagem à ronda 
seguinte é garantida com dois 
triunfos. No grupo B inicia-se 
a segunda volta. 

ABC e Sporting para desempatar 
No outro jogo desta ronda da meia-final do Nacional de 
andebol, ABC e Sporting também vão encontrar-se pela 
terceira vez, mas na partida que terá o Pavilhão Flávio Sá 
Leite, na Cidade dos Arcebispos, como palco, o resultado 
final propiciará um desempate. Isto porque, contrarian-
do um pouco a lógica, o Sporting triunfou na primeira 
partida, em Braga, e os comandados de Carlos Resende 
igualaram a eliminatória, dias depois, no recinto dos 
leões. Em suma, haja o que houver, este jogo não é ainda 
o decisivo para nenhum dos dois emblemas. 
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Portugal 
apanha Alemanha 
na corrida ao Euro 
• O sorteio da qualificação 
para o Euro 2018, em mas-
culinos, pós no caminho de -
Portugal (Grupo 5) a Alema-
nha, campeã em titulo, a 
Esiovénia e a Suíça. Apu-
ram-se para a fase final, em 
Dubrovnik (Croácia). os 
dois primeiros de cada gru-
po e o melhor terceiro. 
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ANDEBOL  
Tudo ou nada 
para o FC Porto 

O treinador do FC Porto, 
Ricardo Costa, não tem alier-
nativa face à desvantagem (O-
2) da sua equipa frente ao Ben-
fica, nas meias- finais do 
playoff do campeonato. Por 
isso, só o triunfo interessa ao 
heptacampeão no clássico de 
amanhã18 horas), no Dragão 
Caixa. "É um jogo do tudo ou 
nada para o FC Porto, porque 
se não ganharmos a luta pelo 
primeiro lugar termina." 

Mas Ricardo Costa está con-
fiante em bater o vencedor da 
Taça de Pórtugal : "Vamos ten-
tar evitar o prolongamento, 
porque o Benfica tornou-se um 
especialista em prolongamen-
tos, vencendo os últimos qua - 
tro jogos dessa forma. " 

João Pais, capitão do Benfica, 
também falou do clássico no si-
tio do clube: "Vamos ao Dra-
gão com a mesma ambição e a 
mesma humildade que nos 
trouxe até agora." o 
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A7 Tudo ou nada para o FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2016

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=64709e44

 
O treinador do FC Porto, Ricardo Costa, não tem alternativa face à desvantagem (0-2) da sua equipa
frente ao Benfica, nas meias-finais do playoff do campeonato. Por isso, só o triunfo interessa ao
heptacampeão no clássico de amanhã (18 horas), no Dragão Caixa. "É um jogo do tudo ou nada para
o FC Porto, porque se não ganharmos a luta pelo primeiro lugar termina." Mas Ricardo Costa está
confiante em bater o vencedor da Taça de Portugal : "Vamos tentar evitar o prolongamento, porque o
Benfica tornou-se um especialista em prolongamentos, vencendo os últimos quatro jogos dessa
forma." João Pais, capitão do Benfica, também falou do clássico no sítio do clube: "Vamos ao Dragão
com a mesma ambição e a mesma humildade que nos trouxe até agora." Autor: Alexandre Reis
 
 08h09
 
Alexandre Reis
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Tudo ou nada para o FC  Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/tudo_ou_nada_para_o_fc__porto.html

 
Mas Ricardo Costa está confiante em bater o vencedor da Taça de Portugal 08:09 . Record Por Record
O treinador do FC Porto, Ricardo Costa, não tem alternativa face à desvantagem (0-2) da sua equipa
frente ao Benfica, nas meias-finais do playoff do campeonato. Por isso, só o triunfo interessa ao
heptacampeão no clássico de amanhã (18 horas), no Dragão Caixa. "É um jogo do tudo ou nada para
o FC Porto, porque se não ganharmos a luta pelo primeiro lugar termina."Mas Ricardo Costa está
confiante em bater o vencedor da Taça de Portugal : "Vamos tentar evitar o prolongamento, porque o
Benfica tornou-se um especialista em prolongamentos, vencendo os últimos quatro jogos dessa
forma."João Pais, capitão do Benfica, também falou do clássico no sítio do clube: "Vamos ao Dragão
com a mesma ambição e a mesma humildade que nos trouxe até agora."
 
 08:09 . Record
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Direcção Regional do Desporto esclarece limitação do apoio 

Este mês foram reconfirmadas verbas 
para 4 clubes no Campeonato PRIO

Está na ordem do dia a limitação dos apoios 
atribuídos pela Secretaria Regional do Turismo 
aos clubes que disputam o Campeonato de Por-
tugal PRIO (CPP) de futebol.

Os contratos programa que são anualmente 
estabelecidos para a promoção dos Açores no 
exterior estão mesmo limitados a 4 clubes. Tudo 
indica que na próxima época sejam 5 os clubes 
na prova, que até podem ser 6 caso o Santa Clara 
não continue na II Liga.

Até ver, o Lusitânia é o clube penalizado. Su-
biu como vencedor da Liga MEO Açores e não 
sabe se pode contar com a verba de 96 mil euros 
que tem sido atribuída nos últimos dois anos.

Para um esclarecimento cabal, colocamos 
algumas questões ao Director Regional do Des-
porto. António Gomes respondeu de forma a en-
tendermos o que se passa. 

Há limitação para 4 clubes participantes no 
Campeonato de Portugal de futebol na elabora-
ção dos contratos programa entre a Direcção Re-
gional do Desporto e os clubes para as viagens e 
para os chamados apoios complementares?

Nos termos do actual Regime Jurídico do 
Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, 
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado e republica-
do pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2015/A 
de 3 de setembro e concretamente pelo seu artigo 
89, compete ao Conselho do Governo, através de 
Resolução anual a aprovar no mês de Junho, definir 
o número máximo de equipas por divisão ou nível 
competitivo a serem apoiadas.

O designado Campeonato do Portugal de fute-
bol de 11 corresponde ao nível competitivo superior 
das provas organizadas pela Federação Portuguesa 
de Futebol. Nestes níveis competitivos e indepen-
dentemente da modalidade, sempre foram apoiadas 
a totalidade de equipas neles participantes, pelo que 
tudo leva a crer que se manterá a disponibilidade do 
Governo para apoiar todas as equipas que vierem a 
participar na prova em causa e na próxima época 

desportiva.

E para outras modalidades, quer em clubes 
quer em Associações?

A lógica vigente e expressa em todas as Reso-
luções aprovadas ao longo da presente Legislatura 
aponta, no caso das participações por clubes em 
campeonatos nacionais de regularidade anual de 
deslocações, para apoio a uma equipa nos últimos 
níveis competitivos, duas equipas nos níveis com-
petitivos intermédios e todas as equipas nos ní-
veis competitivos superiores. As representações de 

Associações não participam neste tipo 
de provas.

“Desde 2013 que há limitação no 
Campeonato de Portugal”

 
Apesar de ser uma área 

respeitante à Direcção Regional do 
Turismo, inserido no programa dos 
contratos para a promoção dos Aço-
res no exterior, o que pode explicar 
sobre a existência da limitação a 4 
clubes do Campeonato de Portugal 
de futebol?

A limitação do apoio no âmbito 
dos contratos-programa de promoção 
da imagem externa dos Açores a um 
máximo de quatro clubes açorianos 
que participem no Campeonato de 
Portugal de futebol está prevista na Re-
solução do Conselho do Governo n.º 
66/2013 de 21 de Junho, alterada e 
republicada através da Resolução do 
Conselho do Governo n.º 71/2016 de 1 
de abril, prevendo também na alínea d) 
do n.º 2 que serão celebrados contratos 
programa com os mais bem classifi-
cados na época anterior caso se verifi-
que a participação de clubes açorianos 
em número superior a quatro.

Sendo uma decisão do conselho 
do Governo, foi tomada há quanto tempo? Os 
clubes foram apanhados de surpresa ou sabem-
no?

A definição dos critérios para atribuição de apoios 
a entidades desportivas, tendo por enquadramento o 
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de 
dezembro, foi aprovada em meados de 2013, através 
da Resolução do Conselho de Governo n.º 66/2013 
de 21 de junho, estando os clubes informados desses 
critérios, desde logo porque são públicos.

Faz sentido, até porque os clubes de outras 
modalidades quando sobem e lá está outro da 
mesma divisão, não têm apoios de promoção 
dos Açores. Que o diga o Boa Viagem...

No que respeita a outras modalidades desportivas 
como o Andebol, Basquetebol, Hóquei em Patins, 
Voleibol, Ténis de Mesa e Futsal, a citada Resolução 
n.º 66/2013 estabelece que só serão celebrados con-
tratos-programa, em cada uma dessas modalidades, 
com o clube desportivo açoriano cuja equipa, quer 
ao nível masculino, quer ao nível feminino, participe 
no nível competitivo mais elevado e que tenha obti-
do a melhor classificação na época desportiva ante-
rior, independentemente da competição ser ou não 
de nível profissional. Esta limitação já foi acionada 
várias vezes e em duas modalidades diferentes.”

“Há perto de mil jogadores seniores federados”

A possibilidade de estarem 5 clubes dos 
Açores no Campeonato de Portugal de futebol 
na próxima época é muito real, com a hipótese 
de serem 6. São equipas a mais para a nossa re-
alidade?

O direito desportivo à participação competitiva 
na prova que refere é obtido por mérito desportivo 
dos clubes que nela têm participado ou a ela têm as-
cendido.

Este tipo de questões tem que ser visto pela 
globalidade, mas em primeiro lugar pelos resul-
tados alcançados, e desde logo devemos reforçar 
pela positiva que duas das equipas atualmente par-
ticipantes na prova estão a disputar a fase de subida 
da zona Sul, sendo inclusive uma delas composta 
exclusivamente por atletas formados nos Açores e 
as outras duas estão bem posicionadas na série de 
descida para alcançarem a manutenção.

Por outro lado, considerar que o futebol é a mo-
dalidade mais praticada na Região, movimentando 
anualmente cerca de 4.800 atletas, sendo que perto 
de 1.000 são do escalão sénior, o que dá garantia 
quer de continuidade da modalidade quer de campo 
de recrutamento para as participações nacionais.”
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Portugal vence Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-04-2016

Meio: Notícias do Douro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bcc7e720

 
A seleção nacional de Portugal conquistou o Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo ao
vencer este domingo, 10 de abril, a formação da Eslováquia por 33-23.
 
 Já na sexta-feira passada os selecionados de Rolando Freitas tinham batido a seleção da Holanda (36-
24), tal como já sucedera no jogo de treino de quinta-feira em que venceram por 31-25. Foram três
jogos, três vitórias no torneio disputado no pavilhão municipal de Moimenta da Beira, sempre com
muita assistência nas bancadas.
 
 O torneio serviu de preparação de Portugal para o jogo de 'play-off' de apuramento para o
Campeonato do Mundo de França/2017, apuramento em que Portugal vai ter pela frente a seleção da
Islândia, começando por jogar em Reykjavik no dia 12 de Junho para depois receber os islandeses, no
Dragão Caixa, em jogo agendado para o dia 16 de Junho. Se Portugal amealhar mais pontos que os
islandeses nestes dois jogos, apura-se para o Mundial, coisa que já não consegue desde 2003.
 
 A iniciativa foi organizada entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a Federação de Andebol
de Portugal, a Escola Prática de Andebol, que tem formado atletas para a alta competição,
designadamente para as seleções nacionais, e a Associação de Andebol de Viseu.
 
 O presidente da autarquia, José Eduardo Ferreira, sublinhou o sucesso da organização e a capacidade
de Moimenta da Beira em "saber sempre receber bem".
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Jogos AD Godim

ANDEBOL

p DR

� ATLETAS DERAM O SEU MELHOR
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�����	Domingo, às 11h00 - Pavilhão Municipal de Peso 
da Régua; AD Godim - Callidas Club
����
����	@
�����	/'����	*���������	Sábado, 
às 15h00 - Pavilhão Municipal de Peso da Régua; AD 
Godim - BECA "B"
 

RESULTADOS FIM DE SEMANA:
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AC Fafe 33 - AD Godim 11
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�����	/'����	*���������	SVR 
/�����	WW	<	�=	>����	X8
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A comemoração do 38º aniversário AD Godim será 
realizada no próximo dia 30 de abril, com várias ativi-
������	������	��	���	89�	��$���	���	������'��	��	
treinador e dirigentes já falecidos, seguindo-se uma 
missa de aniversário na Igreja Paroquial S. José de 
Godim. No dia seguinte, há um jogo entre a equipa 
��	��������	�=>	�	�	��������	Z�	W[�\\�	��	��$����	
Multiusos. Segue-se um lanche convívio, no Parque 
de Merendas do Peso.  
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ANDEBOL
Campeonato Nacional da 3ª Divisão
Fase Final 

Ginásio Clube do Sul 
volta a perder

Disputou-se a 5ª jornada
da fase final do Cam-
peonato Nacional da 3ª

Divisão – Fase Sul. O Ginásio
Clube do Sul averbou a 4ª der-
rota ao perder no recinto do ACR
Zona Sul por 24-35. A equipa da
margem sul divide o último lu-
gar ( 7 pontos) com o CCP Ser-
pa e o NA Samora Correia
Resultados da 5ª Jornada:

AD Albicastrense 35-23 NA
Samora Correia; ACR Zona Sul
35-24 Ginásio Clube Sul; CF
Sassoeiros 25-24 Clube Orien-
tal Lisboa; CCP Serpa 16-25

Clube Vela Tavira.
Classificação:1º Vela de Ta-

vira - 15 pontos – 2º AD Albi-
castrense – 13 pts; 3º ACR
Zona Sul – 13 pts; 4º CF Sas-
soeiros – 9 pts; 5º Clube Orien-
tal de Lisboa - 9 pts; 6º CCP
Serpa – 7 pts; 7º NA Samora
Correia - 7 pts; 8º Ginásio Clu-
be Sul - 7 pts.
Próxima Jornada(16/04): NA

Samora Correia vs Ginásio Clu-
be Sul; AD Albicastrense vs CF
Sassoeiros; Clube Vela Tavira vs
ACR Zona Sul; Clube Oriental Lis-
boa vs CCP Serpa.                JF
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A seleção nacional por-
tuguesa de Andebol (se-
niores masculinos) venceu 
esta quinta-feira, 7 de abril, 
por 31-25, a congénere da 
Holanda num jogo de treino 
realizado no pavilhão muni-
cipal de Moimenta da Beira, 
local onde decorrerá esta 
sexta, sábado e domingo, 
dias 8, 9 e 10 de abril, o 
Torneio Internacional de 
Andebol Terras do Demo, 
que conta ainda com a par-
ticipação da Eslováquia.

 
O torneio serve de pre-

paração da seleção nacional 
de Portugal para o ‘play-off’ 

de apuramento para o Cam-
peonato do Mundo de França 
– 2017, apuramento que colo-
cará Portugal frente à seleção 
da Islândia, em Reykjavik, no 

dia 12 de Junho, para depois 
receber os islandeses, no 
Dragão Caixa, em jogo agen-
dado para o dia 16 de Junho.

 No jogo de treino, o pa-

vilhão lotou e vibrou com a 
excelência do andebol prati-
cado pelas duas formações 
que, já esta sexta-feira, 8 de 
abril, voltam a defrontar-se 
em jogo marcado para as 
19h30. No sábado, às 21h00, 
será a vez da Eslováquia me-
dir forças com os holandeses. 
E no domingo, às 17h00, 
para encerrar o torneio, Por-
tugal joga com a Eslováquia. 

Antes do jogo de treino, 
os 16 selecionados de Rolan-
do Freitas deram autógrafos 
e deixaram-se fotografar com 
os alunos na visita que fize-
ram à escola preparatória e 
secundária da vila. 

Andebol: Portugal vence a Holanda 
(31-25) em jogo de treino

Moimenta da Beira
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No passado domingo realizou-se no pavilhão Álva-
ro Magalhães o Festand do Andebol Club de Lamego 
que contou com a presença de cerca de 60 atletas. 

Participaram neste encontro três equipas do Andebol 
Club de Lamego, uma do Ginásio Club de Tarouca e outra 
do Anreade. Neste encontro o Andebol Club de Lamego 
contou com a presença dos atletas que estão envolvi-
dos no projeto do andebol 4 kids, que com todo o gosto 
representaram o clube neste encontro regional de minis. 

Este tipo de encontros serve para fomentar as rela-
ções entre os atletas, o espirito e o convívio envolvente 
é importante para o crescimento desportivo e pessoal 
dos atletas. 

O Andebol Club de Lamego agradece a todos os pais 
o ambiente fantástico que criaram no “nosso” pavilhão e 
a todos os colaboradores. 

Festand de Bambis 
do Andebol Club de Lamego
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Associação Desportiva 
de Godim

Andebol - Peso Régua

PRÓXIMA JORNADA

Torneio de Encerramento Iniciados / Juvenis 
Masculinos

17/04/2016, Domingo, 11:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Peso da Régua – AD Godim - Callidas Club

 
Campeonato Regional Infantis Masculinos

16/04/2016, Sábado, 15:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Peso da Régua – AD Godim - BECA “B”

RESULTADOS

Campeonato Regional Juniores / Seniores 
Masculinos - Séria A

09/04/2016, Sábado, 19:00 horas - Pavilhão Municipal 
Leça da Palmeira – CA Leça 25 - AD Godim 27

 
Torneio de Encerramento Iniciados / Juvenis 

Masculinos
10/04/2016, Domingo, 14:00 horas - Pavilhão Municipal 

Desportos de Vila Real – SVR Benfica “B” 29 - AD Godim 21
 

Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas
10/04/2016, Domingo, 11:00 horas - Pavilhão Municipal 

de Fafe – AC Fafe 33 - AD Godim 11
 

Campeonato Regional Infantis Masculinos
09/04/2016, Sábado, 12:00 horas - Pavilhão Municipal 

Desportos de Vila Real – SVR Benfica 11 - AD Godim 42
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Penedono 9 – 24 A. C. Lamego 

No passado domingo o escalão de minis do An-
debol Club de Lamego deslocou-se a Penedono para 
realizar mais um jogo de grande nível. 

Mais uma vez os pequeninos do Andebol Club de La-
mego mostraram a sua qualidade e conseguiram mais 
uma vitória por números esclarecedores. 

Apesar deste escalão ainda não ter qualquer derrota 
esta época, todos os atletas têm jogado em todos os jogos 
deste campeonato. A politica do A. C. Lamego é clara, 
onde o objetivo principal é formar para os atletas chega-
rem nas melhores condições aos escalões superiores. 

Sem dúvida alguma que esta época tudo corre bem a 
este escalão, forma e ao mesmo tempo ganha. 

Jogaram pelo A. C. Lamego: Francisco Alves, Rafael 
Silva, Guilherme Taveira, José Lamelas, José Nuno, Fran-
cisco Pinto, Rafael Rebelo, João Andrade, João Barreira, 
João Maçãs, Martim Sousa, Eduardo Vieira, Rui Rodri-
gues e Daniel Paiva. 

Treinadores: Luís Machado e Daniel Taveira 
Diretores: Tânia Taveira e Manuel Oliveira 

Andebol Club de Lamego (Minis)

Formação de Excelência
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ANDEBOL Nuno Reis, jogador do Feirense ain-
da com idade de Juvenil, mas que esta época 
joga pelos juniores e seniores, estreou-se com 
a camisola da Selecção Nacional no Scandibé-
rico, que decorreu de 8 a 10 Abril, na Suécia. 
O atleta fogaceiro estreou-se igualmente a 
marcar com a camisola das quinas ao peito.
Dos 16 jogadores convocados pelo selec-
cionador nacional, Nuno Santos, o atleta do 
Feirense é um dos quatro seleccionados que 
não pertence aos chamados grandes do An-
debol Nacional, nomeadamente ABC Braga, 
FC Porto, SL Benfica e Sporting CP. Clubes 
históricos, como o Águas Santas, não têm 
qualquer jogador nesta convocatória de Ju-
niores B (Sub-18).

Seniores regressam às vitórias
Em seniores, o Feirense regressou às vitórias na 
recepção ADEF C. Carregal do Sal (28-25), em jogo a 
contar para a 3.ª jornada do Campeonato Regional 
da 3.ª Divisão. Foi uma vitória justa, mas difícil. A 
equipa que viajou de Carregal do Sal entrou melhor 
no jogo e dominou durante a 1,ª parte, mas depois 
do descanso a formação azul rectificou posições, 
entrou mais concentrada e rigorosa defensivamen-
te, conseguindo a reviravolta no marcador.
Pelo Feirense alinharam e marcaram: Pedro Ribeiro, 
Tiago Leite, Miguel Borges (1), Fábio Cardoso (7), Má-
rio Barbosa (5), Rui Azevedo (5), Pedro Machado (4), 
Pedro Capitão (1), João Cardoso (2), António Oliveira, 
Orlando Oliveira (1), Diogo Tavares (1) e , Diogo Tava-
res (1) e  Rui Leite. Treinador: Manuel Gregório.

nuno reis 
estreia-se 

na seleCção 
naCional
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andebol

enfica conquista quinta aça de Portugal
O enfica conquistou a sua 

quinta Taça de Portugal de ande-
bol, ao vencer o Sporting na final 
por 36-35, depois do empate 30-
30 no fim do tempo regulamentar.

Os ‘encarnados’, que venciam 
por 13-12 ao intervalo, volta-
ram a conquistar o troféu, que ti-
nham vencido pela última vez em 
2010/11, sucedendo no historial 
da prova ao ABC.

O enfica ergueu pela quinta 
vez a Taça de Portugal, que tem o 
Sporting como principal domina-
dor, com 15 títulos.

Nas meias-finais o enfica 
venceu o FC Porto (26-25 no pro-

longamento), num jogo marca-
do pelos incidentes nas banca-
das que obrigaram à interrupção 
do encontro.

As agressões entre os adep-
tos na bancada do Complexo Mu-
nicipal dos Desportos em Almada 
obrigaram à intervenção policial, 
numa altura em que o enfica ven-
cia o FC Porto, por 7-6. 

Os confrontos e a interven-
ção policial levaram a que alguns 
adeptos se refugiassem no terreno 
de jogo, tendo os jogadores reco-
lhido aos balneários.

Na outra meia-final o Sporting 
venceu o Madeira SAD, por 32-25.
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Ricardo Santos, primeiro à esquerda, exibindo com seus companhei-
ros da Selecção Nacional a medalha conquistada. 

NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

Ricardo Santos em grande no 3.2  lugar 
de Portugal no Europeu de Trampolins 

ANDEBOL — Seniores, 
Boavista 24 vs Ginásio 24 e Sp. 
Espinho, 26 vs Ginásio B, 31. 

Juniores, ISMAI 26 vs Ginásio 
25. 

Iniciados, Ginásio 44 vs Baltar 
41. 

Infantis, Colégio dos Carvalhos 
34 vs Ginásio 36. 

ATLETISMO — O Ginásio es-
teve presente na terceira Meia-Ma-
ratona de Barcelos, com quatro atle-
tas, todos eles com desempenhos 
de muito bom nível. 

TÉNIS — Sub-16: Patrícia 
Brandão venceu, no passado fim-
de-semana. o Torneio de Viana do 
Castelo. 

Sub-16: Durante a semana pas-
sada, decorreu o Campeonato Re-
gional, no qual o nosso clube mar-
cou presença com: Ana Margarida 
Lopes, João Morais, José Maria 
Godinho e Patrícia Brandão. 

Sub-12: Decorreu, durante a se-
mana passada, o Campeonato Re-
gional, no qual o Ginásio esteve 
presente com: Francisco Vilaça, Gil 
Afonso, Isabel Gonçalves e Tomás 
Barbosa. 

TRAMPOLINS — A Seleção 
Nacional de Trampolins, constituí-
da pelo nosso ginasta Ricardo San-
tos e, ainda, por Diogo Abreu, Diogo 
Ganchinho e Pedro Ferreira, clas-
sificou-se em 3.-º lugar por equipas 
no Campeonato da Europa de Gi-
nástica da modalidade, que decor-
reu em Valladolid (Espanha). 

Um fantástico resultado para 
Portugal, a premiar o excelente tra-
balho dos ginastas nacionais, sen-
do de destacar, naturalmente, o 
atleta do nosso clube, Ricardo San-
tos. 

VOLEIBOL — Seniores mas-
culinos: C. V. Lisboa, 3 vs Ginásio, 
2 (17-25; 25-23; 25-17; 20-25 e 15-
12). 

Juniores femininos: Ginásio, 3 
vs ADESP "B", O (25-19; 25-18 e 
25-22). 

Juvenis fem.: Ginásio, 2 vs 
A.V.C., 3 (22-25; 21-25; 25-23; 25-
19 e 6-15) e C. D. Póvoa 3 vs 
Ginásio 0 (25-21; 25-18 e 25-18). 

Juvenis masc.: A. A. Espinho, 3 
vs Ginásio, 2 (27-25; 25-16; 22-25: 
23-25 e 15-7). 

Cadetes fem.: C. D. Póvoa, 3 vs 
Ginásio, O (25-5; 25-5 e 25-9) e G. 
C. Vilacondense, 3 vs Ginásio, O 
(25-13; 25-12 e 25-18). 

Iniciados fem.: C. D. Póvoa, 3 
vs Ginásio, 2 (24-26; 25-12; 11-25; 
25-16 e 15-10). 

Infantis masc.: Ginásio, 2 vs G. 
C. Vilacondense, 3 (22-25; 25-11; 
25-20; 24-26 e 14-16). 

Fernando Vale 

.„, . ..,. ....___ 
ff.,ill'--  ESCAIAO  PROVA   
Vítor ;,cie M45 10KM 00:47:08 4:42 min/km 12.7 km/h 42 ., 33C 

José Leite M55 21KM 01:39:33 4:42 min/km 12.7 km/h 155 5 387 

António Gomes M50 21KM 01:39:33 4:42 min/km 12.7 km/h 156 15 387 

João Lopes _ M40 21KM 01.40:08 4'42 min/km 12.6 km/h 163 35 387 
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Ricardo Santos em 
grande no 3.2  lugar 

de Portugal no Europeu 
de Trampolins 
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andebol

Juniores femininos da sir 1º maio 
mantêm Primeiro luGar

No domingo os escalões de juniores da SIR 1º Maio es-
tiveram em destaque com a equipa feminina a receber o 
Alcanena, que ainda estava invicto nesta segunda fase. Se 
os primeiros momentos anteviam equilíbrio, foram as foras-
teiras que a meio da primeira parte e aproveitando algum 
desacerto local conseguiram fugir no marcador, chegando 
ao intervalo a vencer por 5 golos (11-16). O segundo tempo 
teve matriz diferente. A SIR 1º de Maio iniciou uma recupe-
ração sólida e acabou por vencer por 26-25. A formação 
masculina, por sua vez, foi até Almeirim vencer os 3AAA, 
num jogo em que foi sempre superior e em que ao intervalo 
vencia por 13-9, tendo vencido por 30-25. Ainda no domin-
go, os iniciados foram até São Bernardo, e perderam por 
33-53. No sábado, a mesma equipa da SIR 1º Maio já tinha 
recebido e igualmente perdido com o Benavente.

No sábado e para a fase final do campeonato nacional 
da segunda divisão, as seniores femininas receberam o Va-
longo do Vouga e entraram forte no jogo, controlando os 
primeiros 15 minutos com 4 golos de vantagem. A partir daí 
as visitantes foram reduzindo, chegando ao intervalo com 
14-12. Segundo tempo menos bem conseguido com o re-
sultado empatado aos 55 minutos, as forasteiras a darem a 
volta ao marcador, nova resposta da SIR 1º de Maio, novo 
empate, dois remates falhados pelas atletas marinhenses e 
fim de jogo com a guarda redes da casa a defender um de 
7 metros e a garantir o empate como mal menor. As juvenis 
a realizarem uma prometedora segunda fase receberam e 
venceram a equipa do Clube Vela de Tavira. Num jogo do-
minado de princípio ao fim pela equipa da casa, ao inter-
valo a SIR1º de Maio já ganhava por 20-12, o que permitiu 
uma segunda parte tranquila terminando o jogo com o resul-
tado de 34-22 e manter o segundo lugar na classificação. ß
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Mais lidas entre

31 de Março e 6 de Abril

do “Notícias de Vouzela”

Jovem de Vasconha é pioneiro a 
produzir galinhas raras

em Portugal 

10212 pessoas alcançadas

Joana Oliveira a um passo
de representar a selecção

no Europeu de Andebol de Praia 

5428 pessoas alcançadas

Banda de Ribeiradio apresentou 
resultados palpáveis

da sua formação

2641 pessoas alcançadas

Dois jovens vouzelenses
competem em Campeonato 

Nacional de Atletismo 

2369 pessoas alcançadas

A capa do jornal da edição

de 31 de Março

2240 pessoas alcançadas
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A qualidade dos jogos na fase 
de subida da 2.ª divisão de futsal 
é diretamente proporcional ao 
crescente interesse dos albicas-
trenses, que se refl ete nas mag-
nífi cas molduras humanas que o 
Pavilhão da Boa Esperança está 
a registar.
Mais uma casa cheia na receção 
ao Portimonense, compromisso 
satisfeito com a segunda vitória al-

BOA ESPERANÇA GANHA E PÚBLICO CORRESPONDE

Futsal está a entusiasmar
INTERESSE Boa carreira da equipa de Castelo Branco e qualidade dos jogos da fase de subida, despertam o 
interesse aos albicastrenses.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

PAVILHÃO DA BOA ESPERANÇA

PAUL
ANDRÉ
RUI PEDRO
DANIEL
ARTUR
JOGARAM
AINDA: DIOGO, 
RUIZINHO E 
CARAPITO

A. AMARAL

24
B. ESPERANÇA PORTIMONENSE 

PEPINHO
JOÃO DUARTE

JOÃO PAULO
PEDRO SENRA

F. SOARES
JOGARAM

AINDA: LINO, 
ROCHA, DENIS, 

MARCO GOMES, 
ANDRÉ

E AMADO.

P. MOREIRAT

ÉNIO PEREIRA E

MARCADORES: CARAPITO (27, 28 
E 32), DIOGO (39); DIOGO (12, PB), 

FILIPE SOARES (40).
DISCIPLINA: AMARELOS A LINO (8), 
CARAPITO (13), J. PAULO (17), ARTUR 

(29), ANDRÉ (39).

BRUNO PINTO

bicastrense no terceiro jogo desta 
fase: 4-2. Grande partida de fut-
sal, com intensidade, velocidade, 
interceções, qualidade de passe. 
E uma magnífi ca 2.ª parte da Boa 
Esperança, que lhe permitiu dar a 
volta a um resultado desfavorável 
ao intervalo (0-1).
Carapito, com três golos, foi o 
homem do jogo. Adoçou o bom 
coletivo da equipa dirigida por 
António Amaral. Artur Carrola 
foi outro dos que sobressaiu. Atra-
vessa um bom momento.

“Pedi aos jogadores que desfru-
tassem. Quem trabalha como 
nós o fazemos não tem de recear 
adversários. Somos tão bons 
como os outros”, foi a mensagem 
que o treinador albicastrense 
passou ao intervalo. Amaral 
dedicou o triunfo sobre os al-
garvios a José Magueijo, “um 
amigo que faleceu no dia ante-
rior” e não deixou de olhar com 
curiosidade para a classificação 
da Zona Sul: “o Olho Marinho 
e a Boa Esperança eram vistos 

como os mais acessíveis. Estão 
na frente”.
A equipa de Óbidos lidera com 
três vitórias e Boa Esperança e Os 
Vinhais surgem imediatamente 
a seguir, com 6 pontos. No pró-
ximo sábado, os albicastrenses 
jogam novamente em casa, para 
receberem os açorianos do Norte 
Crescente (17H00).

GOLOS  André Carapito foi 
unidade em foco na vitória sobre 
o Portimonense. Assinou um hat-

trick na reviravolta da 2.ª parte. O 
jogador que a Boa Esperança foi 
buscar ao Cariense leva 22 golos 
no campeonato.
“É um elemento de qualidade, 
cuja condição física é penalizada 
por estar a trabalhar em Lisboa. 
Trata-se de um fi nalizador nato, 
que aprendeu rápido aquilo que 
pretendíamos”, observou o trei-
nador António Amaral. 
Diogo Ferreira também marcou 
aos algarvios. Foi o seu sexto golo 
esta temporada.

FOTO FRANCISCO AFONSO

Página 23



  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,47 x 3,95 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63972001 07-04-2016

DESPORTO

Andebol
e futsal estão
a entusiasmar
P25 e 29
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Trinta e sete anos após a 
fundação, a Associação 
Desportiva Albicastrense 
(ADA) está (bem) viva 
e recomenda-se. Esta é 
a ilação que emerge do 
aniversário celebrado no 
último sábado e presente-
ado no domingo com uma 
autoritária vitória da equipa 
sénior (32-22) em Marvila, 
sobre o Oriental, na fase de 
subida da 3.ª divisão.
“Para muitos seria impensá-
vel pensar que mais de três 
décadas depois, a ADA ain-
da cá estivesse. Já passaram 
por este clube milhares de 
atletas, dos 7 aos 55 anos”, 
enfatizou António Mata, 
o atleta mais veterano que 
jogou no clube em compe-
tição federada.
Na qualidade de presidente 
e suporte do clube, Mata 
reitera a “paixão pela mo-
dalidade” e espera que esta 
cultura desportiva pos-
sa passar aos mais novos. 
“Treinem, ouçam os diri-
gentes e os treinadores e 
assistam aos jogos da nossa 
equipa sénior”, desafiou 
aquele responsável.
António Mata confia no 
trabalho que está a ser re-
alizado, reconhece o apoio 
que a autarquia de Castelo 
Branco dispensa ao andebol 
e até promete pedir uma 
reunião com Luís Correia 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALBICASTRENSE EXISTE HÁ 37 ANOS

Baluarte do andebol 
no interior do país
PERSISTÊNCIA A persistência de António Mata e seus pares contra-
riou a sina que alguns traçaram à ADA no fi nal da década de 1970.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

se a ADA subir à 2.ª divisão, 
“para podermos depois 
atacar a fase de subida à 1.ª 
divisão”. 
O presidente da Câmara 
está atento. “Castelo Bran-
co é uma cidade de andebol. 
A ADA deve orgulhar-se de 
ter um presidente com a 
história que António Mata 
tem na modalidade. Há 

aqui trabalho feito e esta-
mos atentos ao crescimento 
que regista na área da for-
mação”. 
“Precisamos de cidades 
com vida. Coletividades 
como a ADA dão dinâmica 
à freguesia”, advogou no 
jantar dos 37 anos Paula 
Teixeira, da Freguesia de 
Castelo Branco.

Fresco ainda se encontra 
o quarto torneio infantil, 
que movimentou quatro 
centenas de crianças. O 
envolvimento dos pais é re-
alçado por António Mata e 
Ildeu Correia. Este respon-
sável pela área da formação 
fala de “um torneio que já 
está entre os melhores do 
país”.

Mata entrega diploma a Candeias, sócio há mais de 30 anos
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ADA NÃO DÁ HIPÓTESES AO ORIENTAL

Confi ança reforçada
com triunfo em Lisboa
A ADA respondeu de forma decidida à derrota da semana an-
terior com o Vela de Tavira. Foi a Lisboa ganhar por números 
esclarecedores ao Oriental: 32-22. É o segundo triunfo fora 
de portas da formação de Castelo Branco, que se encontra em 
2.º lugar do quadro sul de subida à 2.ª divisão nacional. São 
promovidos os dois primeiros das duas zonas.
António Mata, da equipa técnica dos azuis, realçou o 
início da partida: “entrámos muito bem no jogo e isso 
intranquilizou o Oriental. Não cometemos erros como os 
que tivemos no jogo anterior. E depois soubemos gerir a 
vantagem e até alargá-la. Estes triunfos fora poderão ser 
determinantes nas contas fi nais”, disse.
A ADA tem agora dois jogos seguidos em Castelo Bran-
co: sábado recebe (18H00) o Samora Correia e dia 16 o 
Sassoeiros.
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Os seniores femininos do 
Cister Sport de Alcobaça der-
rotaram o Batalha AC (25-11) 
na estreia no campeonato 
regional. Maria Meneses e Ma-
ria Ribeiro, com 5 golos cada, 
destacaram-se na equipa de 
Abel Ferreira, que no próximo 
sábado se desloca ao terreno 
do Canelas.

Os mesmos clubes defronta-
ram-se na jornada 3 do torneio 
Primavera de iniciados mascu-
linos, com o Batalha AC a levar 
a melhor sobre o Cister SA num 
encontro de grande equilíbrio 
de forças (26-25). 

Em bom plano continua o 
Dom Fuas AC, que foi vencer 
por números expressivos ao 

terreno da Juve Lis (19-28) e 
lidera a competição.

No nacional de iniciados 
femininos, o Dom Fuas teve 
menos sorte na receção ao JAC 
Alcanena (24-36), não dando 
sequência ao primeiro triun-
fo na prova, obtido na ronda 
anterior na visita ao Porto Alto 
(27-12).

andebol   equipa de abel ferreira entra na prova a vencer

Seniores femininos do Cister Sa 
derrotam batalha aC no regional
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ANDEBOL Terminou em clima de 
grande festa a edição de 2016 do 
Caixeiros/Santarém Andebol cup 
2016, que decorreu na Nave e 
Pavilhão Desportivo de Santarém 
nos dias 30, 31 de Março e 1 e 2 de 
Abril. Participaram no evento 35 
equipas oriundas de todo o país, 
que durante os 4 dias do torneio 
realizaram 83 jogos, sempre com 
grande animação e elevado espírito 
desportivo.

Grandes jogos de andebol, grande 
festa nas bancadas e animação nas 
ruas da cidade, foram a imagem de 
marca deste notável evento despor-
tivo. Por outro lado importa referir 
a excelente qualidade de muitas das 
equipas bem assim como o poten-
cial demonstrado por muitos dos 
jovens talentos, alguns deles chega-

ram decerto às Selecções Nacionais 
Jovens. 

Na cerimónia de encerramento do 
Torneio na qual foram entregues os 
prémios e lembranças colectivos e 
individuais e que decorreu na Nave 
Desportiva Municipal, assistiram-se 
a momentos de grande festa e con-
fraternização entre todos os agen-
tes desportivos que participaram, 
bem assim como todo o Staff que 

permitiu a organização do evento.
De referir que a Plano Nacional 

de Ética no Desporto-PNED se asso-
ciou ao evento onde para além de 
outras iniciativas, atribuiu o Tro-
féu Fair Play, o qual foi entregue 
ao Clube que no conjunto das suas 
várias equipas que participaram 
no Torneio demonstrou o melhor 
espírito desportivo dentro e fora 
do campo. 

Caixeiros Cup Mais de 500 atletas 
na festa do andebol em Santarém
As 35 equipas de todo 
o país83 jogos, sempre 
com grande animação 
e elevado espírito 
desportivo.
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Equipa Feminina 
do Callidas goleia 

A equipa de Juvenis 
Femininos do Callidas Club 
continua a destacar-se no 
Torneio de Encerramento da 
Associação de Andebol de Braga. 
Na última sexta-feira, a equipa 
liderada por João Vaz e Ângelo 
Almeida recebeu a formação do 
ABC/ Manabola, num jogo que 
dominou por completo, tendo 
vencido por 36-08. Com  esta 
vitória as jovens vizelenses 
ocupam a primeira posição, com 
nove pontos somados. 
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ANDEBOL A equipa do CDC São Paio de 
Oleiros venceu por 23-20 na recepção ao 
Modicus Sandim. A quatro jornadas do fim 
do campeonato, uma vitória neste jogo 
para qualquer uma das equipas seria um 
passo importante para quase garantirem a 
manutenção na segunda divisão. A equipa 
do Modicus iniciou melhor o jogo e conse-
guiu — a jogar num ritmo pausado —uma 
vantagem inicial que foi gerindo ao longo 
da primeira metade. A equipa do São Paio 
de Oleiros não conseguia aumentar o ritmo 
do jogo no ataque e a defesa estava algo 
permeável. Foi sem surpresa que o inter-
valo chegou com 11-13 a premiar a equipa 
forasteira.

Depois do intervalo, o CDC São Paio de 
Oleiros aumentou o seu ritmo no ataque e 
melhorou defensivamente. Nos primeiros 10 
minutos inverteu a vantagem no marcador, 
obrigando o Modicus a aumentar a inten-
sidade do seu jogo para conseguirem o 
equilíbrio. A dois minutos do fim, com 20-20, 
os atletas da casa marcaram e na resposta 
o Modicus através de um livre de sete me-
tros não conseguiu empatar a partida. No 
ataque que se seguiu os da casa voltaram a 
marcar sentenciando assim uma vitória pre-
ciosa. Nos últimos segundos ainda tiveram 
tempo para marcar mais um golo depois de 
uma recuperação de bola na defesa. Ver 
tabela classificativa na página 29.

s. paio de oleiRos 
bate Modicus (23-20)
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O andebol Feirense destacou-se em três 
grandes torneios da Páscoa. Foi No V Ter-
mas Andebol Cup, em São Pedro do Sul, no 

HandeGaia, Vila Nova de Gaia e no Ande-
bolMania em São João da Madeira que as 
equipas, apenas da formação, do andebol 

Feirense marcaram presença neste pe-
ríodo de férias e alcançaram excelentes 
resultados.

fotolegenda
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S. Pedro do Sul, Vila Nova 
de Gaia e S. João da Madeira 
foram as localidades onde 
as equipas de formação do 
Andebol Feirense marcaram 
presença no período de férias 
da Páscoa.

Foi no HandeGaia que o 
azul mais brilhou, a equipa 
de juniores do Feirense, en-
volvida na luta pela subida 
à primeira divisão, foi ven-
cendo todos os adversários 
até assegurar a presença 
na final do torneio, onde 
encontrou pela frente a for-
mação do Estarreja AC, que 
milita na primeira divisão, 
mas não revelou argumen-
tos para se opor ao melhor 
jogo fogaceiro, 33-27 para o 
CD Feirense foi o resultado 
final, conquistando assim o 
1º lugar no HandeGaia 2016. 
Para além da vitória coletiva, 
destaque ainda para a distin-
ção individual atribuída ao 
guarda-redes do CD Feirense, 
Rui Leite, que foi considerado 
o melhor do Torneio.

Mas a participação no Han-
deGaia não se ficou pela exce-
lente prestação dos Juniores, 
também os Bambis do CD 
Feirense acrescentaram o 
colorido azul e participaram 
no Festand do HandeGaia, 
que para além de jogos de 
Andebol entre mais 10 equi-
pas, teve também animados 
duelos de remates com bolas 
de fitness e estafetas com 
jogo do galo, proporcionando 
momentos inesquecíveis aos 
atletas mais jovens.

Em S. Pedro do Sul, no V 
Termas Andebol Cup a marca 
Feirense também ficou bem 
viva na memória de todos, 
não só pela grande comitiva 
presente com 5 equipas dos 
escalões Femininos e Mascu-
linos que acrescentaram sem-
pre um colorido contagiante, 
mas também pela qualidade 
do andebol apresentado, no 
Feminino as Minis estiveram 
em grande nível conquistan-
do um brilhante 2º lugar e 
ainda arrecadaram o trofeu 

do melhor ataque, quanto às 
Infantis Femininos o Feirense 
foi o único clube com duas 
equipas presentes, prepa-
rando assim a próxima fase 
do Campeonato Regional, a 
equipa “A” terminou em 10º 
lugar e a “B” em 16º Lugar.

No setor Masculino as pres-
tações também foram muito 
interessantes, os Infantis 
chegaram mesmo à final do 
Torneio, mas foram derrota-
dos pelo formação do Ciudad 
Imperial Toledo (Espanha) 
conquistando um brilhante 
2º lugar, os Iniciados estive-
rem muito perto da final, mas 
na ½ final não conseguiram 
levar a melhor sobre a Juve 
Lis e foram disputar o 3º/4º 
lugar com os Algarvios do 
Costa Doiro, foi um encontro 
sempre a correr atrás do re-
sultado, mas com uma ponta 
final épica asseguraram o 
“bronze” pela margem míni-
ma, 19-18 foi o resultado final.

No AndebolMania em S. 
João da MAdeira, o CD Fei-

rense apresentou-se com 
os Minis, Infantis e Juvenis 
Masculinos. Os Minis com 
uma formação composta 
por atletas com idade de 
Bambis ou Minis de 1º ano, já 
em preparação da próxima 
época, tiveram uma excelen-
te prestação e ficaram em 8º 
lugar, quanto aos Minis de 
2º ano participaram pelos 
Infantis, como já têm feito 
no respetivo campeonato 
Regional e também estiveram 
em grande nível, mostrando 
a qualidade deste grupo ter-
minando num honroso 11º 
lugar entre os mais de vinte 
participantes. Os Juvenis é 
que não foram felizes, pois 
tiveram um mau arranque, 
averbaram duas derrotas 
surpreendentes no primeiro 
dia e depois apanharam 4 
adversários de qualidade 
inferior que venceram com 
facilidade, mas sem possi-
bilidade de disputar os pri-
meiros lugares, como seria 
expectável.

Andebol

Feirense brilhou 
nos torneios da Páscoa
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O Benfica qualificou-se para as 
meias-finais da Taça Challenge de 
andebol, apesar da derrota na Rús-
sia com São Petersburgo, por 27-
25, em jogo da segunda mão dos 
quartos de final.

A equipa ‘encarnadada’ conse-
guiu gerir a vantagem de quatro go-
los conseguida no encontro da pri-
meira mão (24-20) e assegurou um 
lugar nos últimos quatro, cabendo-
-lhe defrontar o vencedor da elimi-
natória entre os noruegueses do Fy-
llingen Bergen e os holandeses do 
Aalsmeer. Na primeira mão, os no-
ruegueses venceram por 31-20.

Na Sibur Arena, o São Peters-
burgo, que liderou quase sempre 
o marcador, chegou ao intervalo a 
vencer por 14-11, mas nunca se 
distanciou no marcador de forma 
a pôr em causa o apuramento do 

Benfica.
Durante o segundo tempo, os 

russos anularam momentanea-
mente a desvantagem que levaram 
de Lisboa, mas o Benfica conse-
guiu controlar o encontro de forma 
a gerir o precioso avanço consegui-
do em casa.

Ales Silva, Uelington e Javier 
Borragan marcaram cinco golos 
cada para o Benfica, enquanto Ki-
selev foi o melhor marcador do en-
contro, com seis tentos para o São 
Petersburgo.

Qualificado para as meias-fi-
nais está também o ABC de Bra-
ga, que eliminou os austríacos do 
Wacker Thun e que vai defrontar os 
belgas do Sasja ou o Dukla de Pra-
ga, que jogam na República Checa 
depois de terem empatado em An-
tuérpia (27-27).

andebol

Benfica e ABC nas meias-
finais da Taça Challenge 
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ANDEBOL 1 N.D.Santa Joana no V Termas Handball Cup 

Infantis no pódio 
Entre os dias 24 e 26 de março, 

decorreu em São Pedro do Sul, a 

quinta edição do "Termas Handball 

Cup", numa organização da Acade-

mia de Andebol local. Participaram 

8o equipas portuguesas e espanho-

las, onde se disputaram cerca de 

250 jogos perfazendo um total 

aproximado de noo atletas distri-

buídos por 8 escalões. 

A participação do Núcleo Des- 

portivo Santa Joana — Maia foi bas-

tante positiva tendo a sua equipa 

de infantis alcançado um honroso 

39  lugar final entre 16 equipas, ven-

cendo ainda o prémio de melhor 

ataque da prova. Por sua vez, a 

equipa de iniciadas conquistou o 69  

lugar também entre 16 equipas. 

Ambas as equipas regressam agora 

às competições nacionais que dis-

putam, em busca do apuramento 
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Andebol - Qualificação 
para o Campeonato Europeu 

Selecção Nacional 
Sub-20 joga o futuro 

em Fafe 
Os Juniores A masculinos 

começam o estágio em Fafe 
no dia 4 e os jogos da qualifi-
cação são a 8, 9 e 10 de Abril. 

É em Fafe que a Selecção 
Nacional de Juniores A Mas-
culinos vai lutar pela única 
vaga do grupo 8 de qualifica-
ção para o Campeonato Euro-
peu Sub20 Masculinos. 

Atletas e equipa técnica 
concentram-se já na cidade 
de Fafe ao início da tarde de 
4 de Abril, para dar início ao 
estágio que antecede a qua-
lificação. 

Fafe vai receber as selec-
ções nacionais de Sub20 de 
Portugal, Romênia, Estônia e 
Eslovánia, equipas que com-
põem o Grupo 8 da qualifica-
ção. Os jogos, nos dias 8, 9 e 
10 de Abril, vão realizar-seno 
Pavilhão Multiusos de Fafe. 

João Fernandes, atle-
ta fafense que representa o 
Andebol Clube de Fafe, está 
convocado e vai poder rece-
ber o apoio dos conterrâne-
os, em jogos decisivos para  

alcançarem o Europeu da ca-
tegoria. 

A Dinamarca (organiza-
dor), a França (1° lugar do Eu-
ropeu Sub18 Polônia 2014), a 
Hungria (2° lugar do Europeu 
Sub18 Polônia 2014) e a Es-
panha (3° lugar do Europeu 
Sub18 Polônia 2014) já estão 
apurados para a fase final, 
que se realiza na Dinamarca, 
de 28 de Julho a 7 de Agosto 
de 2016. 

Calendário de jogos- Gru-
po 8 - qualificação para o 
Campeonato Europeu Sub20 
Masculinos 

1a  jornada - sexta-feira, 
08.04.16 

- 17h00 - Estônia : Portu-
gal - Porto Canal 

- 19h00 - Romênia : Eslo-
vênia 

23  jornada - sábado, 
09.04.16 

- 16h00 - Eslovánia : Es-
tônia 

- 18h00 - Portugal : Ro-
ménia - Porto Canal 

33  jornada - 10.04.16 

- 15h00 - Romênia : Es-
tônia 

- 17h00 - Eslovánia : Por-
tugal - em diferido no Porto 
Canal (horário a definir) 
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